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Председник Србије Александар Вучић учествовао је данас на састанку, путем
видео-линка, са премијером Албаније Едијем Рамом и премијером Северне Македоније
Зораном Заевим, којим је, како је саопштено из Вучићевог кабинета, обновљена
иницијатива за унапређење регионалне сарадње, која је покренута прошле године.

  

  

Констатовано је да је иницијатива у потпуности у складу са Берлинским процесом, и да
представља добру основу за предстојећи Самит лидера Западног Балкана који ће бити
одржан у Софији.

  

Активности иницијативе за унапређење регионалне сарадње биле су одложене због
пандемије КОВИД-19, као и због избора одржаних у Северној Македонији и Србији,
подсећа се у саопштењу.

  

Тројица лидера су се сагласили да је ова криза додатно нагласила потребу за
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интензивирањем сарадње и регионалним економским повезивањем.

  

Лидери Србије, Албаније и Северне Македоније су посебно истакли да је од изузетне
важности за западнобалканску шесторку да се додатно ангажује на унапређењу
регионалне сарадње, те су стога упутили позив Приштини да се придружи овој
иницијативи.

  

Позив је уследио након утврђивања оквира који је дефинисан у Вашингтону у септембру
ове године између председника Србије Александра Вучића и премијера Косова
Авдулаха Хотија.

  

Председник Вучић и премијери Рама и Заев договорили су се и да формирају сталну
радну групу која ће укључивати званичне представнике влада сваке од земаља
учесница, у циљу убрзања процеса потписивања и спровођења договорених активности
у оквиру иницијативе за унапређење регионалне сарадње.

  

Учесници састанка су се сагласили да ова иницијатива може да се искористи и за
идентификовање заједничких инфраструктурних пројеката усмерених на развој
региона, а у складу са Економско-инвестиционим пакетом ЕУ за земље Западног
Балкана.

  

Тројица лидера су изразили наду да ће и Владе Црне Горе и Босне и Херцеговине
ускоро моћи да се придруже овој иницијативи, чиме би се остварила боља економска
сарадња између свих држава региона.

  

Вучић: Од 10. новембра без ПЦР-а између Србије, Албаније и Северне Македоније

  

Београд -- Председник Србије Александар Вучић пренео је данас да је на
видео-састанку о "Малом Шенгену" донето неколико важних одлука чија примена почиње
од 10. новембра.
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Оно што је сигурно, од тада ће грађани три земље моћи из једне у другу државу да
путују без ПЦР теста.

  

"Имали смо дуг састанак са Рамом и Заевим и мислим да је било важно што смо донели
неколико битних одлука, које ће се примењивати најкасније од 10. новембра. До тада
моћи ће сигурно без ПЦР теста да се иде Албнанију и Северну Македонију, или одатле у
Србију", рекао је Вучић.

  

Он је додао да ће наредних дана министри здравља да формулишу договоре о томе како
једни другима да помогнемо, да ми можемо да примимо пацијенте из Скопља и Тиране,
да они могу да приме наше људе који се нађу на њиховим територијама, како да се
регулишу трошкови.

  

"Да видимо како да једни другима помогнемо око вакцина, да се негде појавимо заједно
у набавци вакцина", рекао је Вучић и додао да је то била само једна тачка састанка, која
се тиче ковида 19.

  

(Фонет, Б92, Танјуг)
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